સપ્ટે મ્ બર 2020મ ાં એલિમેન્ટટરી સ્કૂ લ્સ ફરીથી ખુિે
તે વખતે શુાં અપેક્ષ ર ખવી
લકન્ટડરગ ટટ ન થી ગ્રેડ 8
COVID-19 મહામારી દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલા પડકારો છતાાં, અમે તમારા બાળકની ભણવા માટે બીજા શાળા-વર્ષ
માટે પરત આવવાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. શાળામાાં સલામત પરત આવવાની તૈયારીમાાં તમારી સહાય કરવા માટે ,
શાળા વર્ષ 2020-21 માટે પુનઃ ખોલવાનાાં અમારાાં આયોજનોની ઝાાંખી અહીાં આપવામાાં આવી છે .
વધુ માહહતી www.peelschools.org/reopening પર ઉપલબ્ધ છે

સોમવારથી શુક્રવાર, સાંપૂણષ સમય માટે શાળાએ પાછા ફરો
પ્રાથહમક હવદ્યાથીઓ પાસે સાંપૂણષ સમય માટે શાળાએ પાછા ફરવાનો અને અઠવાહડયામાાં પાાંચ હિવસ
રૂબરૂમાાં શાળાએ જવાનો હવકલ્પ છે. અન્ય હવદ્યાથીઓ સાથેની હક્રયા-પ્રહતહક્રયાઓને મયાષહિત કરવા માટે ,
બપોરના ભોજન અને હવરામ િરહમયાન સહહત, હવદ્યાથીઓ એક સોાંપાયેલ જૂ થ (જે ‘કોહટષ ’ તરીકે ઓળખાય
છે તે)માાં રહેશે.

અન્ય હવકલ્પ: પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લ મારફત ઘરે ભણો
શાળા-વર્ષ 2020-21 માટે શાળામાાં રૂબરૂ હાજર રહેવુાં મરહજયાત છે . જો પહરવારો તેમના બાળકોને હશક્ષણ માટે
શાળામાાં રૂબરૂ ન મોકલવાનુાં પસાંિ કરે છે , તો તેઓ તેના બિલે ઘરેથી ફક્ત િૂ રસ્થ હશક્ષણ દ્વારા જ ભણી શકે છે . આ
હવદ્યાથીઓની નોાંધણી અમારી નવી પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લમાાં કરવામાાં આવશે. પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લ,
ઑનલાઇન અનુભવો અને અનુગામી પ્રવૃહિઓ દ્વારા ઓન્ટાહરઓનો સાંપણ
ૂ ષ અભ્યાસક્રમ લાઇવ આપશે, જેના પર
હવદ્યાથીઓ ઘરેથી કામ કરશે. આ હશક્ષણ પીલ બોડષ ના હશક્ષકો દ્વારા આપવામાાં આવશે, પરાં તુ એ જરૂરી નહીાં હોય કે તે
તમારા બાળકની શાળામાાંના જ હશક્ષક દ્વારા થાય.
જો તમે આ હશક્ષણ મોડેલમાાં નોાંધણી કરાવો છો અને ટે ક્નોલોજીની સુલભતા અાંગે મિિની જરૂહરયાત હોય, તો કૃ પા
કરીને તમારી શાળાનો સીધો સાંપકષ કરો.

હશક્ષણનાાં (અદ્યતન કર ેિ ાં) મોડેલ વચ્ચે ફે રબિલી કરવી
પ્રાથહમક હવદ્યાથીઓ, આખા શાળા-વર્ષ િરહમયાન ચાવીરૂપ તારીખોએ દૂ રસ્થ લશક્ષણથી રૂબરૂ લશક્ષણ પર
બિલાઇ શકશે. પહરવારો પાસે તેમના આચાયષને જાણ કરવા માટે સપ્ટે મ્ બર 10, 2020ના સાાંજના 3 વાગ્યા સુધીનો
સમય હશે. ભણવાના મોડેલ બિલાવાની બીજી તકની અપેક્ષા અમે નવેમ્ બરના મધ્યમાાં રાખીએ છીએ.
િૂ રસ્થ હશક્ષણની પસાંિગી કરનારા પ્રાથહમક હવદ્યાથીઓની નોાંધણી અમારી પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લમાાં કરવામાાં
આવશે, જ્ાાં તેમને પીલ બોડષ ના હશક્ષક દ્વારા ઑનલાઇન શીખવવામાાં આવશે. આ હશક્ષક કિાચ તમારા બાળકની જ
શાળાના ન પણ હોય.

પ્રવેશ માટે ની ચાવીરૂપ અાંહતમ મુિત પસાર થયા પછી, હવદ્યાથીઓ આગામી પ્રવેશ માટે ના ચાવીરૂપ સમય સુધી
પીડીએસબી ઑનલાઇન સ્કૂ લમાાં રહેશે. આ બિલાવ માટે પહરવારોની મિિ કરવા એક પ્રહક્રયા હવકહસત કરવામાાં
આવશે.
પહરવારો પાસે પોતાના બાળક (બાળકો)ને રૂબરૂ લશક્ષણથી દૂ રસ્થ લશક્ષણ તરફ બિલી કરાવવાનો હવકલ્પ સમગ્ર
વર્ષ િરહમયાન હશે. િૂ રસ્થ હશક્ષણમાાં બિલી કરવામાાં, હવક્ષેપકારક સમય ઓછામાાં ઓછો રહે તે નક્કી કરવા માટે ,
શાળાઓ પહરવારો સાથે કાયષ કરશે. જો કે એવી બિલીના પહરણામે હશક્ષક બિલાવાની કાયષવાહી થઈ શકશે , પણ
હવદ્યાથીઓને સતત ભણતરનો અનુભવ પૂરો પાડવાના તમામ પ્રયત્નો કરવામાાં આવશે.

આરોગ્ય અને સલામતીનાાં વધારવામાાં આવેલાાં પગલાાં
હસ્ક્રહનાંગ અને ક્યારે ઘરે રહેવુાં
સલામત શાળા એ હાં મશ
ે ાાં સાંપૂણષ હાજરીના રેકોડષ કરતાાં વધુ મહત્વપૂણષ હોય છે .
પહરવારોએ બસ સ્ટોપ પર અને સ્કૂ લે પહોાંચતા પહેલાાં પોતાના બાળકોનુાં િૈ હનક હસ્ક્રહનાંગ કરવા માટે આ ચેકહલસ્ટનો
ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે . જો તમારાં બાળક કોઈ લક્ષણો અનુભવી રહ્યુાં હોય, તો કૃ પા કરીને તેને ઘરે રાખો અને
જરૂહરયાત અનુસારની તબીબી સહાય મેળવો. જો હવદ્યાથીઓ સ્કૂ લમાાં હોય ત્યારે COVID-19 ના લક્ષણો િશાષવે છે, તો
તેઓ ઘરે જવા રાહ જોવા માટે એક હવહશષ્ટ એકાાંત (આઇસોલેશન) રૂમમાાં જશે. ચેકહલસ્ટ જુ ઓ: https://covid19.ontario.ca/self-assessment/

માસ્ક અને/અથવા ચહેરાનુાં આવરણ પહેરો
હશક્ષણ માંત્રાલય દ્વારા ફરહજયાત કરાયા અનુસાર, ધોરણ 1 થી 12ના વગષના હવદ્યાથીઓએ બોડષ ના પહરવહન (િા.ત.
બસ)માાં અને શાળાની અાંિર (િા.ત. વગષ અને હૉલવેઝ િરહમયાન) માસ્ક અને/અથવા ચહેરાના આવરણનો ઉપયોગ
કરવો જરૂરી છે . હકન્ડરગાટષ નના હવદ્યાથીઓને માસ્ક પહેરવા માટે ભારપૂવક
ષ પ્રોત્સાહહત કરવામાાં આવે છે , પરાં તુ જરૂરી
નથી. વાજબી અપવાિો લાગુ થશે. જો તમારી કોઇ હચાંતાઓ હોય, તો કૃ પા કરીને તમારી શાળાના આચાયષ સાથે વાત
કરો.
ઓન્ટાહરઓ સરકારની આ માગષિહશષકાઓ (Government of Ontario’s guidelines)ની સમીક્ષા સાથે મળીને કરો
અને તમારા બાળકને માસ્ક પહેરવાની ટે વ પાડવામાાં મિિ કરો.

હાથની સ્વચ્છતાનુાં આચરણ કરો
હેન્ડ સેહનટાઈઝર શાળાના પ્રવેશ પર અને િરેક વગષખાંડમાાં ઉપલબ્ધ રહેશે. હવદ્યાથીઓ અને સ્ટાફને, જ્ારે તેઓ
શાળાના મકાનમાાં અને વગષખાંડમાાં, જમતા પહેલાાં અને પછી, વૉશરૂમનો ઉપયોગ કયાષ પછી અને હિવસ િરહમયાન
અન્ય સમયે પ્રવેશ કરશે; ત્યારે હાથને સ્વચ્છ (સેહનટાઇઝ) કરવા માટે જણાવવામાાં આવશે. તમામ વગો માટે
વૉશરૂમના અને હાથ ધોવાના નક્કી કરવામાાં આવેલા હવરામ હશે.

બીજાઓથી સુરહક્ષત અાંતર રાખો
આમાાં એક જ હિશામાાં જતા હૉલ-વે, કોહહટિં ગ, બાળકોને મૂકી જવાના અને લઈ જવા માટે ના સુધારેલ હનત્યક્રમ,
સહહયારી કરીને વપરાતી બાંધ જગ્યાઓ (જેવી કે લાયબ્રેરી, ઓહડટોહરયમ, કાફે ટેહરયા અને ચેન્ જ-રૂમ્સ), બેસીને કરવાનાાં
એસાઇન્મેન્્સ, સમગ્ર શાળામાાં વગષની આવન-જાવનનુાં સાંકલન અને બીજુાં ઘણુાં સામેલ છે . અન્ય લોકો સાથેના સાંપકષ ને
મયાષહિત કરવા માટે , હવદ્યાથીઓ આરોગ્ય અને શારીહરક હશક્ષણના અપવાિ હસવાયના, તમામ હવર્યો માટે પોતાના જ
વગષખાંડમાાં રહેશે.

વધારવામાાં આવેલી સફાઈ અને જીવાણુ નાશકહક્રયાની હિનચયાષઓ
જાહેર આરોગ્ય એજન્સીઓ અને હશક્ષણ માંત્રાલયના માગષિશષનના આધારે શાળાની હિનચયાષનાાં તમામ
પાસાાંમાાં આરોગ્ય અને સલામતીનાાં નવાાં વધારવામાાં આવેલ પગલાાં ઉમેરવામાાં આવયાાં છે. જે સપાટીને
વારાં વાર સ્પશષ કરવામાાં આવતી હોય તે સહહત માટે , સફાઇ કમષચારીઓ શાળાની િૈ હનક સફાઇ અને જીવાણુ
નાશકહક્રયા માટે હોહસ્પટલ-ગ્રેડના જીવાણુનાશકોનો ઉપયોગ કરશે. જુ િાાં જુ િાાં જૂ થો -કોહ્સષ- દ્વારા સહહયારી
કરવામાાં આવેલી જગ્યાઓ ઉપયોગ પહેલાાં અને પછી સાફ અને જાં તુમુક્ત કરવામાાં આવશે.

બસની નવી હિનચયાષઓ
સ્કૂ લ બસમાાં, હવદ્યાથીઓને વગષખાંડનાાં કોહ્સષ અને એક જ ઘરના ભાઈ-બહેનને ધ્યાનમાાં રાખીને બેઠકો હનયત કરવામાાં
આવશે. જે સપાટીને વારાં વાર સ્પશષ કરવામાાં આવતી હશે, તેને બસની આવન-જાવન વચ્ચે વચ્ચે ડર ાઈવર દ્વારા સાફ
કરવામાાં આવતી રહેશે. તબીબી અપવાિો સાથે, 1 થી 12 ગ્રેડના હવદ્યાથીઓ માટે માસ્ક અને/અથવા ચહેરાનુાં આવરણ
આવશ્યક છે અને હકન્ડરગાટષ નના હવદ્યાથીઓને તે માટે પ્રોત્સાહહત કરવામાાં આવે છે . જો તમારાં બાળક બોડષ દ્વારા
પ્રિાન કરવામાાં આવતા પહરવહનનો ઉપયોગ કરવાનુાં ન હોય, તો કૃ પા કરીને આ ફોમષ Student Transportation of
Peel Region Opt-out Form ભરો.

હવહશષ્ટ હશક્ષણ
હવહશષ્ટ હશક્ષણ વગષના પ્રાથહમક હવદ્યાથીઓ િરરોજ શાળામાાં રૂબરૂમાાં ભાગ લેશે. વયહક્તગત હશક્ષણ યોજનાઓ
એવા હવદ્યાથીઓ માટે સમથષન આપવાનુાં ચાલુ રાખશે, જેઓ રૂબરૂમાાં અને ઘરે શીખી રહ્યા છે . હવહશષ્ટ હશક્ષણના
હવદ્યાથીઓને લગતી અમારી યોજનાઓ જુ ઓ.

ચાઇલ્ડ કૅ રની હિનચયાષઓ
શાળા-પહેલાાં અને શાળા-પછીના કાયષક્રમો આરોગ્ય અને સલામતીના નવા હશષ્ટાચાર સાથે કાયષ કરવાનુાં ચાલુ રાખશે.
વધુ માહહતી માટે તમારા સેવા પૂરી પાડનારાઓનો સાંપકષ કરો.

માનહસક આરોગ્ય અને સામુિાહયક સમથષનો
આ પડકારજનક સમય િરહમયાન, પીલ બોડષ પાસે હવદ્યાથીઓ અને પહરવારો માટે માનહસક આરોગ્ય અને
સુખાકારીના સમથષન અને સાંસાધનો તેમજ માનહસક આરોગ્ય, ખોરાક, નાણાાંકીય અને આશ્રય જરૂહરયાતો માટે
સમુિાયની મિિની એક હવસ્તૃત સૂહચ ઉપલબ્ધ છે.

અદ્યતન રહો
2020-21 માટે પુનઃ આરાં ભ કરવાની બોડષ ની યોજનાઓ હવશે વધુ જાણવા માટે ,
www.peelschools.org/reopeningની મુલાકાત લો. આ વેબપેજને, નવી માહહતી ઉપલબ્ધ થતાાંની સાથે, અદ્યતન
કરવામાાં આવશે.

વયાખ્યાઓ:
કોહ્સષ: હવદ્યાથીઓ સમગ્ર શાળા-હિવસ િરહમયાન, ઘણા હશક્ષકો અથવા પોતાના વગષના હવહવધ પ્રકારના સાથી
હવદ્યાથીઓના મયાષહિત સાંપકષ માાં રહે એ માટે , તેમને નાના જૂ થમાાં રાખવાની પ્રથા એ ‘કોહહટિં ગ’ છે , આ પ્રથા એક
હવદ્યાથી સાથેના સાંપકષ માાં આવતા અન્ય હવદ્યાથીઓની સાંખ્ યાને મયાષહિત કરે છે .

હડસ્ટન્સ લહનિંગ: ‘િૂ રસ્થ હશક્ષણ’માાં પ્રવેશ મેળવતા હવદ્યાથીઓ, પીલ બોડષ ના હશક્ષક દ્વારા પ્રિાન કરવામાાં આવતા
ઑનલાઇન હશક્ષણ દ્વારા ઘરે ભણશે. આમાાં લાઇવ, હરઅલ-ટાઇમ ભણતર તેમજ ફોલો-અપ પ્રવૃહિઓનુાં હમશ્રણ
સામેલ છે , જેના પર તેઓ ઘરે કામ કરશે.
ક્વાડમેસ્ટર: માધ્યહમક શાળા-વર્ષને ક્વાડમેસ્ટર તરીકે ઓળખાતા ચાર સમયગાળામાાં હવભાહજત કરવામાાં આવશે.
િરેક ક્વાડમેસ્ટર લગભગ 10 અઠવાહડયાાં લાાંબુાં હોય છે. િરેક હવદ્યાથી ક્વાડમેસ્ટર ઉપરના બે અભ્યાસક્રમો પર
ધ્યાન કે હન્િત કરશે.

